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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 

หนังสือกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการส าหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1  
1. ข้อมูลทั่วไป                                                                     วันยื่นค าร้อง วันที…่….....…เดือน…………………....….พ.ศ………..….… 
ชื่อผู้กู…้….……….…………..…..….................................................…...………หน่วย.……..............................สมาชิก สอ.ครูเลยเลขท่ี…….….……………………….. 
ต าแหน่ง…………………..…………...………..สังกัด…………….……..…………..………อ าเภอ......................................จังหวัดเลย  ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี……….…..
หมู่ที…่........ถนน......……....................ต าบล………….……………..…อ าเภอ.....................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย…์……….........….
โทรศัพท์บ้าน………………..……มือถือ………………………..…...….เกิดเมื่อวันท่ี………เดือน……….…….…..พ.ศ…...…....ปัจจุบันอาย.ุ...................ปี..………….เดือน   
โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝาก    สหกรณ์  บัญชเีลขท่ี..................................................................... 
 

2. ความประสงค์      ขอกู้เงินสามัญเพื่อสวัสดิการส าหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1  จ านวน  ....................................................................บาท 
โดยใช้สิทธิ์การกู้ของ สมาชิก สคส.1 ตามรายนาม  ดังนี ้

ชื่อ-นามสกุลของสมาชิก สคส.1 
เลขที ่

สหกรณ ์
เลขที ่
สคส.1 

อายุ 
(ปี) 

วันเดือนปีเกิด 
วันที่เป็นสมาชิก 
โครงการ สคส.1 

ความสัมพันธ ์
กับผู้กู้ 

ลายมือชื่อ 
สมาชิก สคส.1 

1.        

2.        

3.        
 
3. ยินยอมให้หักเงินช าระหนี้เงนิกู้    
เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่ต่ ากวา่งวดละ  500  บาท (ต่อวงเงินกู้ 50,000 บาท)               (ลงชื่อ).........................................................ผู้กู้                   

          (................................................................) 
 

4. เสนอผู้ค้ าประกัน  (50,000 บาท ต่อผู้ค้ าประกนั 1 คน)  รายชื่อดังนี้     
 ที่ ชื่อ – สกุล สังกัดหน่วย เลขทะเบียน ต าแหน่ง เงินเดือน ลายมือชื่อผู้ค้ าประกนั 
1.       
2.       
3.       

    

        (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
          (......................................................................)                * หมายเหตุ ผู้กูแ้ละผู้ค้ าประกันยอมรบัในเง่ือนไขในระเบียบ มติ เกี่ยวกับการกู้เงินทุกประการ 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้กู้         
          ควรอนุมัติ             ควรชะลอไว้ก่อน                                              (ลงช่ือ)................................................................ 

  (.........................................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................. 

 
 

ข้าพเจ้า...........................................................................................................(ผู้กู้) ได้รับเงินกู ้ 
จ านวน...........................................บาท (................................................................................) 
ไปเปน็การถูกต้องแล้ว  เมื่อวันที่............................................................................. 
 

( ลงชื่อ )..........................................................ผู้กู้/ผู้รับเงิน 
(..................................................................) 

 

จ่ายเงินถูกต้องแล้ว 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
(...............................................................) 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

*รายละเอียดเอกสารประกอบค าชอกู้ ดูหน้าที่ 7  

หนังสือสัญญากู้ที่ ชส62/..................... 
 

วันที.่.................................................... 
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หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
 

ท าท่ี…………………………………………… 
 

 วันที่……………เดือน……………………….พ.ศ……………. 
 
 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ.........................ปี     
อยู่บ้านเลขที่……….…..…….หมู่ที่……...............บ้าน......................................................ถนน…………..…..…........………………….
ต าบล……..……..….….……..…..…….อ าเภอ………..………….…….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์…….…….....…..
โทรศัพท์บ้านพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….…. 
 ซึ่งเป็น   สามี   ภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของ(ผู้กู้)................................................................................... 
ขอท าหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ผู้กู้ เป็นผู้มีอ านาจในการท านิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
 

 การใดที่ผู้กู้ ได้ท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ให้มีผลผูกพัน กับข้าพเจ้า
เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกหนี้ร่วมเพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

 (ลงชื่อ)……………………………...…..……………สามี/ภรรยา 
 (……..……………..…………………………) 
      ผู้ให้ความยินยอมและลูกหนี้ร่วม 
 

 
(ลงชื่อ)………………………..……..………………พยาน  

(……………..………………….……………) 
(ลงชื่อ)………………………..……..………………พยาน 

(..……………..………………….……………) 
 

การรับรองสถานภาพของผู้กู้ 
 

1. ข้าพเจ้า  คู่สัญญา (ผู้กู้)  ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า  และลายมือชื่อผู้ให้ความ
ยินยอมเป็นลายมือชื่อจริง  โดยผู้ให้ความยินยอม  ยินยอมให้ข้าพเจ้าท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัดได้  หากเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้น  ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา  
 

2. กรณีไม่มีคู่สมรสลงนามให้ค ายินยอม  เนื่องจากข้าพเจ้ามีสถานภาพ  ดังนี้   โสด   หย่า   หม้าย 
  
 
 

                                                                         (ลงช่ือ)…………………………..…...…..……………ผู้กู้/ผู้รับรอง 
(…..…………………..…………………………)  
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หนังสือมอบอ านาจ 
ใหกู้้สามัญเพื่อสวัสดิการส าหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1   

(กรณีสมาชิกสหกรณ์ยินยอมให้หักเงินเดือนช าระหนี้ ณ ที่จ่ายต้นสังกัด) 
 

   เขียนที่............................................. 
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ............... 

 
 โดยหนังสือฉบบันี้ ขา้พเจ้า........................................................................................เป็นสมาชิก ส.ค.ส.1  เลขที่........................... 
เกิดวันที่............เดือน..............................พ.ศ................ปัจจุบันอายุ...........ปี และมีอายุครบ 60 ปี ในวันที่...........เดือน.............................
พ.ศ...............อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...........ถนน.................................... ต าบล...................................อ าเภอ.................................... 
จังหวัด........................................เบอร์โทรศัพท์............................................... มีความประสงค์ขอกู้เงินสวัสดิการ ส.ค.ส.1 ตามแนวปฏิบตัิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ว่าด้วย เงินกู้สวัสดิการส าหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1  จ านวน  50,000  บาท ในการนี้ข้าพเจ้าไม่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
 

          โดยหนังสือฉบบันี้ขา้พเจ้าได้มอบให้(ผูกู้้).......................................................................................ผู้ซึ่งเป็นสมาชิก สอ.ครูเลย จ ากัด  
สมาชิกเลขที่..................................... อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.................ถนน.............................. ต าบล........................................ 
อ าเภอ............................จังหวัด........................................ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น...........................................ของข้าพเจ้า  เป็นผู้มีอ านาจในการใช้
สิทธิการกู้สวัสดิการส าหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1  จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)   และยินยอมให้หักเงินเพื่อช าระหนี้เงินกู้
ดังกล่าวแทนข้าพเจ้า 
 เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าผู้มอบอ านาจและผู้รับความยินยอมได้ลงลายมือชื่อไว้เปน็ส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้มอบอ านาจ สมาชิก ส.ค.ส.1     ลงชื่อ...................................................ผู้รับมอบอ านาจ/ผู้กู ้
    (.....................................................................)                   (.....................................................................) 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นลายมอืชื่ออันแท้จริงของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ โดย ผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ 
ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าขา้พเจ้า 
 
    ลงชื่อ......................................................พยาน                ลงชื่อ......................................................พยาน 
      (................................................................)                    (............................................................) 

 

   ***ใช้ในกรณีผู้กู้และสมาชิก ส.ค.ส.1 ไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน  ใช้สิทธิ์ผู้อ่ืนในการกู้ยืมเงิน  
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หนังสือสัญญากู้ที่ ชส62/…………………. 

วันที่.................................................... 

 
 

 

 

หนังสือสัญญาค้ าประกนักู้สามัญเพื่อสวสัดิการส าหรับสมาชิกโครงการ ส.ค.ส. 1 
 

วันท่ี..........เดือน............................พ.ศ.  ..................... 
    ข้อ  1 ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล  ผู้ค้ าประกัน สังกัดหน่วย เลขทะเบยีน ลายมือชื่อ ชื่อ  -  สกุล  คู่สมรสผู้ค้ าประกนั ลายมือชื่อ 

1       

2       

3       

4       
 

    ข้อ 2 ตามที่(ชื่อผู้กู้)…….……………………………………….………..……..………….…….ได้กู้เงินจ านวน............................................................ บาท
(.....................................................................................................................) จากสหกรณ์ตามหนังสือสัญญากู้สามญัเพื่อสวัสดิการส าหรับ
สมาชิกโครงการ ส.ค.ส.1  ที่  ชส62/….……….……. เมื่อวันที่…………………………….....………………..….นั้น  ข้าพเจ้ายนิยอมค้ าประกันอย่างไม่มี
จ ากัด เพื่อหนี้สินเก่ียวกับการกู้รายนี้ในสว่นที่เกินกวา่ค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  
    ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผกูพันของผู้กู้ในเร่ืองเกี่ยวกับการช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ใน
หนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมค้ าประกนัการปฏิบตัิตามข้อผูกพันนัน้ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนผันเวลา        
ส่งเงินงวดช าระหนี้ให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเชน่นัน้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย  ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงร่วมลงนาม    
ในบันทึกการผ่อนเวลาดงักล่าวด้วยทุกครั้ง 
    ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ไม่วา่กรณีใด ๆ เป็นผลให้ผู้กู้มีดอกเบี้ยค้างช าระ  และสหกรณ์บอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบโดยชอบด้วย
กฎหมายแล้ว  ข้าพเจ้ายังคงเพกิเฉยไม่ช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น าดอกเบี้ยค้างช าระไปรวมกับหนี้คงเหลือตาม
สัญญาแห่งเงินกู้นี ้
    ข้อ 5 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่า การพ้นจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผู้กู้ยังไม่แล้วเสร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ย่อมไม่เป็นเหตุ      
ให้หลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ เว้นแต่ผู้กู้จะจัดหาผู้ค้ าประกันรายอื่นมาแทน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์แล้ว 
    ข้อ 6 ข้าพเจ้ายินยอมให้หนว่ยงานต้นสงักัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญหรือบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อหักช าระหนี้ทางราชการแล้ว 
(ถ้ามี) ส่งให้สหกรณ์เป็นอันดับแรกหากเกิดกรณีตามข้อ 3 แห่งหนังสือสัญญาค้ าประกนัฉบบันี้ 
    ข้อ 7 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติของสหกรณ์ทุกกรณีและในกรณีข้าพเจ้าจะลาออกจากสหกรณ์ 
หรือย้าย จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว้ ณ วันที่ระบุข้างต้น และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ           
ต่อหน้าพยาน 
    ข้อ  8 ในกรณีที่คู่สมรสของข้าพเจ้ามีภาระดอกเบี้ยค้างและผิดนัดการช าระหนี้ทุกกรณี  ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินกู้ท่ีข้าพเจ้าได้รับไปหักช าระหนี้
ดังกล่าวเตม็จ านวน     
         ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ค้ าประกันกบัส าเนาบัตรผู้ค้ าประกันถูกต้อง 
 

                                                                                               (ลงชื่อ)…….…………………..…..….……….ผู้ตรวจเอกสาร 
                                                                                                     (………………………………..……………………) 
 
 

 

(ลงชื่อ)…………………...………ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ  (ลงชื่อ)………..…….…..…….เลขานุการ  (ลงชื่อ)……….………….….………ประธานกรรมการ 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด  เงินบ าเหน็จ บ านาญจากทางราชการ หรือหนว่ยงาน  

(ส าหรับผู้กู)้ 
 

 ที่ท างาน………….………..……………………………… 
 วันที…่……….…………………….................…………… 

เรียน หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด............................................................................................ 
    

ข้าพเจ้า (ผู้กู้)......................................................................... .............................ต าแหน่ง.…....................................................... 
สังกัด.....................................................................ต าบล……….……....……..…..…..........อ าเภอ.............................................จังหวัดเลย  
ได้รับเงินเดือน  เดือนละ................................... ...บาท และมีเงินได้อื่นจากต้นสังกัดเดือนละ..................................บาท  เลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน........................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ............ปี.......เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู้) 
ได้ขอกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร......................................หักเงินเดือน
หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช าระหนี้   ตามสัญญากู้เงินตลอดไปจนกว่า    
จะช าระหนี้เสร็จสิ้น   ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น  ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้  และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงิ นได้จนเต็ม
จ านวน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงาน    ต้น
สังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่)............................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใด  จากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวตลอดไปจนกว่า  จะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีข้าพเจ้าลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจของหน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงาน  หักเงินบ าเหน็จ  
บ านาญ และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะช าระหนี้      
เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตาม ความใน    
ข้อ 30 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550  และ ความใน ข้อ 8 ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์  พ.ศ.2551และตามมาตรา  42/1  พรบ.สหกรณ์     
พ.ศ. 2553   ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไขทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
 

ลายมือชื่อ..........................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้ 
 (...........................................................) 

ค ารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน  
        ขอรับรองว่าจะด าเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอมเพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   
ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น  
 
                                    1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงนิหน่วยงานต้นสังกัด 
                                                  (.………..…………………..…………..……) 

 
                                    2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานต้นสงักัด 
                                                   (…..……...……………..……….………..…) 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด  เงินบ าเหน็จ บ านาญ จากทางราชการ หรือหนว่ยงาน 
(ส าหรับผู้ค้ าประกัน) 

 

 ที่ท างาน………….………..……………………………… 
  วันที…่……….…………………….................………… 

เรียน หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด............................................................................................ 
   

ข้าพเจ้าผู้มรีายชื่อดังต่อไปนี้  
 

ที ่ ช่ือ/นามสกลุ สังกัดหน่วย เลขทะเบยีน ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1      

2      

3      

4      
 

 
เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ ของ...........................................................................................................ต าแหน่ง.…................……...............................

สังกัด.................................................................... ต าบล…..………..………………….…..….อ าเภอ...................................................จังหวัดเลย  ซึ่งขอกู้เงิน     
จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร..................................หักเงินเดือนหรือรายได้อ่ืนใด ที่ข้าพเจ้ามี
สิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัด  เพื่อช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินและสัญญาค้ าประกันตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ไม่ว่า
จะเป็นหนี้เงินต้น  ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงินได้จนเต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้า
ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่)...............................................
หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ 
ฯ ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีข้าพเจ้า ลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานหักเงินบ าเหน็จ  บ านาญ และ
หรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ   เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตาม ความใน ข้ อ 30       
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดี ยวกัน 
พ.ศ.2550  และ ความใน ข้อ 8 ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่
สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 และตามมาตรา  42/1  พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2553   ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอม
ปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขทุกประการ  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 

 

ค ารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน  
ขอรับรองว่าจะด าเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอมเพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเลย จ ากัด   

ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น  
 

1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานตน้สังกัด 
(.………..…………………..…………..……) 
 

 

2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด 
(…..……...……………..……….………..…) 
 



-7-  ส.ค.ส. 1 ปี 2562  
 

 
 

     1. ส าเนาบัตรของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ท่ีมีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรอง ด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น  
        *โดยจะต้องเป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรปรจ าตัวประจ าตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุนับถึงวันท่ีรับเงินกู้  
     2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ท่ีมีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรอง ด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
     3. ส าเนาบัตรและส าเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก สคส.1 ท่ีมีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรอง ด้วยปากกา         
        สีน้ าเงินเท่านั้น  
     4. ส าเนาหนังสือส าคัญ ส.ค.ส. 1 ( สมาชิก สคส.1 ) 
     5. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนท่ีแสดงรายการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายย้อนหลัง  3 เดือน ของผู้กู้  

5.1 สมาชกิสังกัด สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าท่ีการเงินหน่วยงานต้นสังกดั  กรณีรับรอง
ด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด 

5.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3  ใหห้ัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงานต้นสังกัด 
ลงนามเอกสาร  ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์) 

5.3 สมาชิกสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อ านวยการกองคลงั รับรองเท่านั้น 
              ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์) 
      6. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (SB) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชีผู้กู้และผู้กู้  
          สามารถท ารายการถอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย เอกสารส าหรับเปิดบัญชี ต่อไปนี ้
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 - ส าเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
 - เงินค่าเปิดบัญชี จ านวน  100 บาท 
          *หากผู้กู้มีบัญชีดังกล่าวแล้วไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่ 
      7. บันทึกข้อความ เขียนแนบเพิ่มเติมในค าขอกู้  ( เหตุผล ความจ าเป็นในการขอกู้เงิน ) 
      8. ส าหรับสมาชิกสังกัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ เพิ่มหนังสือรับรองการหกัเงินตามสญัญาเงินกูค้รั้งนีต้้องรับรอง  
          โดย ผู้อ านวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลดัอบต. , นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ตามล าดบั และสมาชิก  
          สังกัดหน่วยองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น อายุ 40 ปีขึ้นไป ใหแ้นบทะเบียนประวัติการรับราชการ(กพ.7) 

       ***เอกสารทุกหน้าอ่านออกชัดเจน  ห้ามขูดลบ ขีดฆ่าหรือใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด  

       ***ไม่ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 

 กรอกข้อมูลในเอกสารค าขอกู้ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 
 ตรวจลายมือชือ่ผู้ค้ าใหต้รงกับเอกสารประกอบค าขอกู้  ( เซ็นใหเ้หมือนกันทุกหน้า ) 
 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง ในวันที่ย่ืนค าขอกู้  

 

เอกสารประกอบค าขอกู้ 
 


